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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

)  اهللا عليه وآله صلى( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( و باألئمة من آله الطاهرين 

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) . صلى اهللا عليه وآله (  النيب و سيدنا علي نشأ يف ظالل 

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .}ل البيت ويطهركم تطهرياً اهللا ليذهب عنكم الرجس أه

عليهم ( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

تضحيات و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال و) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . . يف سبيل اإلسالم 

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   
  



  امليالد 
 ربيع ١٧يف ) عليه السالم ( ولد اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

( اإلمام حممد الباقر : أبوه .  هجرية يف املدينة املنورة ٨٠األول سنة 
بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر " أم فروة " وأمه ) . عليه السالم 
  .اخلليفة األول 

نت واتقت وأحسنت كانت أمي ممن آم: قال اإلمام الصادق عن والدته 
  .واُهللا حيب احملسنني 

  . سنة ٣٤) عليه السالم (  سنة ومع أبيه الباقر ١٥عاش مع جده السجاد 
الصابر ، والفاضل ، والطاهر ؛ : دعاه الناس بألقاب عديدة ؛ منها 

  .وأشهرها الصادق ، و كلّها تدلّ على شخصيته األخالقية وحسن سريته 
، وما فعله األمويون من ) عليه السالم ( احلسني كان استشهاد اإلمام 

ظلم باملسلمني سبباً يف زوال حكمهم وفتح الطريق أمام العباسيني الذين 
 وبعد أن –ولكنهم ) عليهم السالم ( خدعوا الناس بدعوم إىل أهل البيت 

  . صاروا أشد أعداء أهل البيت –أحكموا قبضتهم 



  



عاصر اإلمام الصادق ظلم بين أمية أكثر من أربعني سنة ، وعاش يف زمن 
وظل بعيداً عن السياسة منصرفاً إىل تثبيت . بين العباس أكثر من عشرين سنة 

إلسالم وعقائده يف زمن راجت دعائم الدين يف نفوس الناس ، ونشر أخالق ا
  .فيه العقائد اإلحلادية واملنحرفة 

ويف عهده انتشر . تصدى اإلمام الصادق إىل حماربة اإلحلاد والزندقة 
  ) .عليهم السالم ( مذهب أهل البيت 

  

  أخالقه وصفاته 
يف كل زمان رجلٌ منا أهلَ : قال زيد بن علي الثائر املعروف 

. على خلْقه ، وحجة زماننا إبن أخي جعفر بن حممد البيت حيتج اُهللا به 
  .ال يضلّ من تبعه وال يهتدي من خالفه . 

  :وقال فيه مالك بن أنس إمام املذهب املالكي 
واهللا ما رأت عيين أفضلَ من جعفر بن حممد زهداً وفضالً وعبادةً و 

 قبل عليورعاً ، وكنت أقصده فيكرمين وي.  
حنيفة إمام املذهب احلنفي مدة عامني ، وتتلمذ على يديه أبو 

  .لوال السنتان هللك النعمان : وكان يقول 



) عليه السالم ( كنت مع أيب عبد اهللا : وروى أحد أصحابه 
باملدينة وهو راكب محاره ، فلما وصلنا قريب السوق ، نزل اإلمام 

 جعلت: فسجد هللا وأطال السجود وأنا أنتظره ، مث رفع رأسه ، فقلت 
  فداك رأيتك نزلت فسجدت ؟

  .إين ذكرت نعمة اهللا علي فسجدت شاكراً : قال اإلمام 
وبيده مسحاة وعليه ) عليه السالم ( رأيت أبا عبد اهللا : وقال آخر 

جعلت : إزار غليظ يعمل يف بستان له ، والعرق يتصبب منه ، فقلت 
 أن يتأذّى إين أحب: أعطين املسحاة أكِفك العمل فقال يل : فداك 

  .الرجل حبر الشمس يف طلب املعيشة 
وقد بعث اإلمام ذات يوم غالمه يف حاجة فأبطأ ، فخرج اإلمام 
الصادق على أثره يبحث عنه ، فوجده نائماً ، فجلس عند رأسه يروح 

  :له اهلواء حىت انتبه ، فعاتبه اإلمام برقة وقال له 
  .نهار لك الليل ، ولنا ال! تنام الليل والنهار ؟

استأجر اإلمام عماالً يعملون يف بستانه ، فلما فرغوا من عملهم ، 
  .أعطيهم أجرهم قبل أن جيف عرقهم : قال لغالمه معتب 



  



زء من الليل أخذ جراباً فيه خبز كان اإلمام الصادق إذا مضى ج
وحلم ودراهم ، فحمله على عاتقه فوزعه على ذوي احلاجة من أهل 

) عليه السالم ( فلما توفّي اإلمام الصادق . املدينة وهم ال يعرفونه 
  .افتقدوا ذلك الرجل فعلموا أنه اإلمام 

  

  اإلمام وسفيان الثوري 
عليه ( ى اإلمام الصادق مر سفيان الثوري يف املسجد احلرام ، فرأ

واهللا ألوبخنه ، فاقترب من : مرتدياً ثياباً قيمة مجيلة ، فقال ) السالم 
  :اإلمام وقال له 

يا بن رسول اهللا ، واهللا ما هذا لباس رسول اهللا وال لباس علي بن 
  .أيب طالب وال أحد من آبائك 

 زمن فقر ، يف) صلى اهللا عليه وآله ( كان رسول اهللا : فقال اإلمام 
وحنن يف زمن غىن ، و األبرار أحق من غريهم بنعم اهللا ، مث قرأ اإلمام 

قُل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من { :قوله تعاىل 
   .١}الرزق 

                                     
  .٣٢/  سورة األعراف . ١
  



  



فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه اهللا ، مث كشف اإلمام ثوبه فإذا 
  .يا ثوري هذا لبسته للناس ، وهذا يل : حتته ثوب غليظ خشن ، وقال 

  

  اإلمام والتجارة 
وأعطاه ألف دينار ليتاجر ا ، " مصادف " دعا اإلمام موىل له امسه 

ايل قد كثروا ، فتجهز جتهز حىت خترج إىل مصر ، فإنّ عي: وقال له 
وخرج مع قافلة التجار إىل مصر ، فصادفتهم قافلة خرجت من مصر 

 ، فأخربوهم أنه تريد العودة ، فسألوهم عن البضاعة وحاجة الناس هناك
على ربح ) مصادف ( ليس يف مصر منه شيء ، فاتفق التجار ومعم 

ربح فاحش على بضاعتهم ، فلما وصلوا مصر عرضوا بضائعهم ب
  .وباعوا على ذلك ، مث عادوا إىل املدينة % ١٠٠

ودخل مصادف على اإلمام الصادق وهو حيمل كيسني ؛ يف كل 
يا سيدي هذا رأس املال وهذا رحبه ، : واحد ألف دينار ، وقال لإلمام 

  هذا ربح كثري ، كيف رحبته ؟: فقال اإلمام 



  



فحدثه مصادف حباجة بالد مصر إىل بضائعهم وكيف اتفق التجار 
على استغالل هذه احلاجة ، وحتالفهم عن أن يكون ربح كل ديناٍر 

تتحالفون على قوم ! سبحان اهللا : ديناراً ، فتأثر اإلمام وقال مستنكراً 
  .تبيعوهم إالّ ربح الدينار ديناراً مسلمني إالّ 

هذا مالنا وال حاجة لنا يف : أخذ اإلمام رأس املال فقط ، وقال 
  .يا مصادف جمالدة السيوف أهون من طلب احلالل : رحبه ، مث قال 

  ما عندك ؟: فقال لغالمه ) عليه السالم ( سأل فقري اإلمام الصادق 
  .أربعمائة درهم : قال الغالم 
  .أعطه إياها ، فأخذها الفقري وانصرف شاكراً : مام فقال اإل

سألتك : فقال الفقري متعجباً . أرجعه : فقال اإلمام لغالمه 
  !فأعطيتين فماذا بعد ذلك 

خري الصدقة ) : صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا : فقال اإلمام 
رة ما أبقت غىن و إنا مل نغنك ، فخذ هذا اخلامت ، فقد أعطيت فيه عش

  .آالف درهم ، فإذا احتجت فبعه ذه القيمة 



  



  بر األم 
: أسلم شاب نصراين ودخل على اإلمام الصادق فدعا له وقال له 

  .سلْ عما شئت يا بين 
ن أيب وأمي وأهل بييت على النصرانية ، وأمي إ: فقال الشاب 

  .مكفوفة البصر ، أنا أعيش معهم وآكل يف آنيتهم 
  أيأكلون خلم اخلرتير ؟: فقال اإلمام 

  .كالّ : فقال الشاب 
كل معهم ، وأوصيك بأمك فال تقصر يف برها ، : فقال اإلمام 

  .وكن أنت الذي تقوم بشأا 
ت أمه منه أخالقاً حسنة مل ترها من وعاد الشاب إىل الكوفة ، فرأ

يا بين ما كنت تصنع يب هذا وأنت على ديين ، فما : قبل ، فقالت 
  الذي أرى منك منذ هاجرت ودخلت يف احلنيفية ؟

صلى اهللا عليه ( أمرين ذا رجلٌ من ولد النيب حممد : فقال الشاب 
  ) .وآله 

  أهو نيب ؟: فقالت أمه 
  .ابن نيب ال، ولكنه : فقال الشاب 



  



  .دينك خري األديان اعرضه علي : فقالت األم 
  .فعرض االبن على أمه دين اإلسالم فأسلمت ، وعلّمها الصالة 

  

  اإلمام واالحتكار 
يف ) اإلحتكار ( احلكرة ) عليه السالم  ( قال اإلمام الصادق

اخلصب أربعون يوماً ويف الشدة والبالء ثالثة أيام ، فما زاد على 
األربعني يوماً يف اخلصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثالثة أيام يف 

  .العسر فصاحبه ملعون 
اشتِر لنا شعرياً واخلطْ : وكان يقول خلادمه يف أوقات حاجة الناس 

  .طعامنا فإني أكره أن نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً به 
 ذات ليلة ، وكان الظالم يغمر املدينة رأي املعلّى بن خنيس اإلمام

يشق طريقه يف املطر والظالم وهو حيمل كيساً ) عليه السالم ( الصادق 
ض أرغفة اخلرب مليئاً باخلبز ، فتبعه ليعرف أين يذهب ، فسقطت بع

فجمعها ومضى يف طريقه حىت وصل إىل مساكني كانوا نائمني ، فوضع 
: عند رأس كل واحد منهم رغيفني فدنا منه املعلّى ، وسلّم عليه وسأله 

  أهم من شعيتك ؟



  



  .ال : فقال اإلمام 
حيمل إليهم الطعام يف الليل . . وكان اإلمام يعول كثرياً من االُسر 

وهم ال يعرفونه ، حىت إذا توفّي انقطع ما يأيتهم يف الليل ، فعرفوا أنه 
  .اإلمام 

وأصاب املدينة قحط ، واختفى القمح من أسواقه ، فسأل اإلمام 
عندنا ما يكفينا شهوراً ، فأمره أن : تب عنه ، فقال مع" معتب " غالمه 

  .يبيعه ويعرضه يف األسواق 
( دخلت على أيب عبد اهللا الصادق : روى بشار املكاري ، قال 

يا : وكان بني يديه طبق من رطب وهو يأكل ، فقال ) عليه السالم 
هنأك اهللا قد أخذتين الغرية من شيء رأيته : فقلت . بشار ، اُدنُ فكل 

يضرب امرأة " شرطياً"رأيت جلوازاً .أوجع قليب . . . ي يف طريق
  .املستغاث باهللا ورسوله : ويسوقها إىل احلبس وهي تنادي 

لعن اُهللا : إنها عثرت يف طريقها ، فقالت : فسألت ، فقال الناس 
  .ظامليِك يا فاطمة

فقطع اإلمام األكل وبكى حىت ابتلّ منديله ، مث ض إىل املسجد 
، فلم تلبثْ يف احلبس إالّ قليال ، مث بعث هلا بصرة فيها سبعة ودعا هلا

  .دنانري ، وكانت امرأة فقرية 



  



  اجلامعة اإلسالمية 
يف القضاء على أهل سعى األمويون ، ومن ورائهم العباسيون ، 

وطاردوا شيعتهم يف كل مكان ، وكان الناس ) عليه السالم (البيت 
  .يتداولون الروايات عن أهل البيت سراً ، خوفاً 

عليهما ( وعندما أتيحت القرصة إىل اإلمام الباقر مث ابنه اإلمام الصادق 
  .وب الناس انصرفا إىل نشر علوم الدين ، وحتكيم اُسس اإلميان يف قل) السالم 

راجت العقائد املنحرفة ) عليه السالم ( ويف عهد اإلمام الصادق 
والضالّة ، فسعى اإلمام إىل حماربتها ، فتأسست على يديه جامعة 
إسالمية كربى تضم أكثر من أربعة آالف عامل خترجوا على يديه ، يف 

  .علوم الدين والرياضيات والكيمياء ، وحىت الطب 
يان الكيميائي املشهور يبدأ مقاالته يف هذا العلم وكان جابر بن ح

  ) " .عليه السالم ( جعفر بن حممٍد الصادق " حدثين سيدي : بقوله 
حيترم العلماء املؤمنني ) عليه السالم ( كان اإلمام الصادق 

ويشجعهم ويوضح هلم الطريق الصحيح للبحث واحلوار خلدمة الدين 
ن يشعر باحلزن لدى رؤيته املنحرفني وتعميق أساس اإلميان ، وكا

  .الضالّني الذين يسعون إىل بلبلة عقائد الناس ونشر الضالل 



  



واجتمع أربعة من هؤالء الضالّني يف مكة وراحوا يسخرون من 
جاج وهم يطوفون بالكعبة ، مث اتفقوا على نقض القرآن بتأليف كتاٍب احلُ

  .مثله ، فتعهد كلّ واحد منهم بربع القرآن ، وقالوا ميعادنا العام القادم 
  .ومر العام ، واجتمعوا مرة أخرى 

فلّما { : قضيت العام كلَّه أفكّر يف هذه اآلية : قال األول 
  .د حيرتين فصاحتها وبالغتها وق} استيأسوا خلصوا جنياً

يا أيها الناس ضِرب مثلٌ {: فكّرت يف هذه اآلية : قال الثاين 
فاستمعوا له إنّ الذين يدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 

  .فلم أقدر أن آيت مبثلها } له 
لو كان فيهما آهلة إالّ اهللا : وأنا فكّرت يف هذه اآلية : وقال الثالث 

  .فلم أستطع أن آيت مبثلها } لفسدتا 
لقد قضيت العام كلّه أفكّر . انه ليس من صنع البشر : وقال الرابع 

وقيل يا أرض ابلعي ماءِك ويا مساء أقلعي وغيض املاء {: يف هذه اآلية 
  .}وقُضي األمر واستوت على اجلودي وقيل بعداً للقوم الظاملني 

  :فنظَر إليهم وتال قوله تعاىل ) لسالم عليه ا( ومر م اإلمام الصادق 
لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال {

  .} يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً 



  



  عفري املذهب اجل
يف زمن اإلمام الصادق ) عليهم السالم ( انتشر مذهب أهل البيت 

وأصبح له أتباع كثريون ، حىت أطلق الناس على ) عليه السالم ( 
عليه ( مذهب التشيع اسم املذهب اجلعفري نسبة إىل جعفٍر الصادق 

  ) .السالم 
عليه ( وبالطبع ال خيتلف املذهب اجلعفري ، فهو مذهب علي 

الذي اغتيل يف احملراب على يد اخلوارج ، وهو املذهب الذي ) السالم 
مسموماً على يد معاوية ، وهو ) عليه السالم ( مات عليه احلسن 

  .يوم عاشوراء ) عليه السالم ( املذهب الذي استشهد من أجله احلسني 
) أهل البيت (لقد أوصى رسول اهللا املسلمني بكتاب اهللا وعترته 

عليه السالم (  غفلوا عن وصية النيب –مع األسف  و–ولكن املسلمني 
فغصب املنحرفون حقّهم ، وانتشر الفساد والظلم ،وكان احلكام ) 

يطاردون آل النيب وشيعتهم ، بل جترأوا على قتلهم وارتكاب أبشع 
  .اجلرائم حبقّهم كما حصل يف كربالء 



  



وأدرك الناس أنهم قد خسروا خسارة كربى بتضييع وصية الرسول 
، ولكنهم كانوا خيافون سطوة احلاكمني ، حىت ) صلى اهللا عليه وآله ( 

  .كان بعضهم خيفي والءه ألهل البيت خوفاً على حياته 
  

  اإلمام واملنصور 
حكم بين أمية وظلمهم ، واستغلّ البعض عواطف ضج الناس من 

الناس و والءهم ألهل النيب ، فبدأوا معارضتهم لبين أمية باسم آل البيت ، 
" . الرضا من آل حممد " وقد نشط العباسيون وراحوا يدعون الناس إىل 

. وقد ساعد هذا الشعار يف انتشار دعوم ، وبدأوا ثورم يف خراسان 
الناس حوهلم ، فانتصروا وانتهت حكومة بين أمية وسرعان ما التف .  

وبدل أن يسلّم العباسيون اخلالفة إىل أصحاا ، راحوا يطاردون 
  .العلويني يف كل مكان ، وأمعنوا يف قتلهم و تشريدهم 

أمسك املنصور مبقاليد اخلالفة بقوة وراح خيطّط للقضاء على 
عليه ( مها من ولد احلسن معارضيه ، فقتل حممداً وأخاه إبراهيم ؛ و

وبثَّ اجلواسيس يف املدن ، وأمر حاكم املدينة املنورة مبراقبة ) السالم 
  .اإلمام الصادق مراقبة دقيقة 



  



ملاذا ال تزورنا كما يزورنا : رة وقال له استدعى املنصور اإلمام م
  الناس ؟

ليس لنا من أمر الدنيا ما خنافك عليه ، وال عندك : أجابه اإلمام 
من أمر اآلخرة ما نرجوه منك ، وال أنت يف نعمٍة فنهنئك ا ، وال يف 

  .نقمة فنعزيك 
  .تصحبنا لتنصحنا : فقال املنصور خببث 

يا ال ينصحك ، ومن أراد اآلخرة ال من أراد الدن: فأجابه اإلمام 
  .يصحبك 

عليه ( كان املنصور يأمر وإليه على املدينة باحلطّ من مكانة علي 
  ) .السالم 

وذات يوم صعد الوايل املنرب وراح يذكر أمري املؤمنني وأهل بيته 
  :بسوء ، فنهض اإلمام وقال 

أما ما قلت من خري فنحن أهله ، وما قلت من سوء فأنت 
أال : أوىل به ، والتفت اإلمام إىل الناس وقال ) أي املنصور ( ك وصاحب

: أنبئكم بأخف الناس ميزاناً وأبينهم خسرانا يوم القيامة وأسوأهم حاالً 
  .من باع آخرته بدنيا غريه ؛ وهو هذا الفاسق 



  



  .فرتل الوايل من املنرب وهو يشعر باخلزي 
كانت ذبابة ال تنفك حتطّ على أنف " املنصور " ويف جملس 

املنصور وهو يطردها فتعود ، حىت آذته ، فالتفت إىل اإلمام وسأله 
  :بانزعاج 

  ِلم خلق اُهللا الذباب ؟
   .ليذلّ به أنوف اجلبابرة: فأجابه اإلمام 

وكان ) عليه السالم (  يكن املنصور يتحمل وجود اإلمام الصادق مل
 ٢٥واستشهد اإلمام يف . خيطّط للقضاء عليه ، وأخرياً دس إليه السم 

  .حيث دفن جثمانه الطاهر يف مقربة البقيع . هجرية ١٤٨شوال سنة 
  

  من كلماته املضيئة 
مام ، ألنّ من خان اخلائن والظلوم والن: إحذر من الناس ثالثة   ·

  .لك سيخونك ومن ظلم لك سيظلمك ، ومن منّ إليك سينم عليك 



  



كان رجل يتردد على اإلمام فانقطع ، وملّا سأل اإلمام عنه قال   ·
أصل الرجل عقله ، و : فقال اإلمام . إنه نبطي : قصاً شأنه أحدهم منت

  .حسبه دينه ، وكرمه تقواه ، والناس يف آدم مستوون 
  .اتقوا املظلوم فإنّ دعوة املظلوم تصعد إىل السماء       ·
الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتهم الفقهاء قد ركبوا إىل السالطني       ·

  .فاتهموهم يف دينهم 
السلطان اجلائر وجار السوء ، املرأة البذيئة ، : ثالثة تكدر العيش   ·

  .األمن والعدل واخلصب : وثالثة ال يصلح العامل بدوا 
  

  هوية اإلمام 
  .جعفر : االسم 
  .الصادق : اللقب 
  .أبو عبد اهللا : الكنية 

  ) .عليه السالم ( الباقر : اسم األب 
  .املدينة : تاريخ الوالدة 

  . هجرية ١٤٨ ذي احلجة سنة ٢٥:  الشهادة تاريخ



  .املدينة املنورة / البقيع : حمل الدفن 
  

  أسئلة 
  اذكر قصة تدلّ عل احترام اإلمام للعمل والعاملني ؟  .١
ما معىن الزهد ؟ حاول أن تستفيد من حوار اإلمام مع أحد   .٢

  الصوفيني حول ذلك ؟
  كيف أسلمت املرأة النصرانية ؟  .٣
 

   
 
  

  


